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‹lk trimesterde fetal ön duvar defektinin üç 
boyutlu Doppler ultrasonografi ile 
görüntülenmesi
Mekin Sezik
Süleyman Demirel Üniversitesi T›p Fakültesi, Kad›n Hastal›klar› ve Do-
¤um Anabilim Dal›, Isparta

Amaç: Geç birinci trimesterde patolojik omfalosel ve gastro-
flizis ayr›m› önem tafl›maktad›r. Omfalosel saptand›¤›nda kro-
mozom ve kalp anomalileri aç›s›ndan dikkatli araflt›rma gere-
kirken, gastroflizise ciddi ek anomaliler nadiren efllik etmek-
tedir. Bu iki durumun erken dönemde ayr›lmas›nda renkli
Doppler destekli üç boyutlu görüntüleme tekniklerinden ya-
rarland›¤›m›z olguyu burada sunuyoruz.

Olgu: G1P0, 20 yafl›ndaki kad›n gebeli¤in 13üncü haftas›nda
de¤erlendirildi. Fetüste ön duvar defekti mevcuttu. Üç bo-
yutlu Doppler ultrasonografide, umbilikal kordonun lateral
seyri ve insersiyonu ile aç›ktaki ba¤›rsak segmentleri net ola-
rak görülmekteydi. Tomografik ultrasonografik görüntüleme
(TUI) gastroflizis tan›s›n›n kesinlefltirilmesine yard›mc› oldu.

Sonuç: Geç birinci trimesterde, omfalosel-gastroflizis ayr›-
m›nda TUI gibi üç boyutlu Doppler ultrasonografik yöntem-
lerin kullan›m› yararl› olabilir.

Anahtar sözcükler: Üç boyutlu ultrasonografi, gastroflizis,
omfalosel.
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Fetal cinsiyetin üç boyutlu ultrasonografi ile 
ölçülen plasental volüm üzerine etkisinin 
de¤erlendirilmesi
Burcu Artunç Ülkümen, Halil Gürsoy Pala, Y›ld›z Uyar,
Faik Mümtaz Koyuncu, Yeflim Baytur
Celal Bayar Üniversitesi T›p Fakültesi Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um
Anabilim Dal›,  Perinatoloji Bilim Dal›, Manisa

Amaç: Çal›flman›n amac›, üç boyutlu ultrasonografi taraf›n-
dan ölçülen plasental volüm ve plasental ortalama gri de¤e-
rinde fetal cinsiyetin etkisini de¤erlendirmek.

Yöntem: Bu prospektif olgu-kontrol çal›flmas›; 29 erkek ve
31 k›z olmak üzere gebelik yafl›, anne yafl› ve parite olarak efl-

lefltirilmifl 60 sa¤l›kl› tekil gebeyi içermektedir. Plasental vo-
lüm ve plasental ortalama gri de¤erleri de¤erlendirilmifltir.
Umbilikal arter ve fetal orta serebral arter Doppler paramet-
releri hesaplanm›flt›r.

Bulgular: Plasental volüm erkeklerde ve k›zlarda s›ras›yla
296.93±108.08 ve 399.12±135.08 cm3 olarak tespit edildi
(p=0.012). Plasentan›n ortalama gri de¤eri erkeklerde ve k›z-
larda s›ras›yla 39.68±7.83 ve 39.27±7.22 (p=0.863) olarak tes-
pit edildi. Umbilikal arter pulsatilite indeksi erkeklerde ve
k›zlarda s›ras›yla 1.03±0.21 ve 1.00±0.24 (p=0.761) olarak bu-
lundu. Orta serebral arter pulsatilite indeksi erkeklerde ve
k›zlarda s›ras›yla 1.84±0.85 ve 2.16±0.67 olarak tespit edildi.
Korelasyon analizinde, plasental volüm do¤umdaki fetal a¤›r-
l›k ile korele de¤ildi (r=0.224, p=0.164). Plasental volüm ve
umbilikal arter pulsatilite indeksi aras›nda anlaml› negatif ko-
relasyon tespit edildi (r=-0.401, p=0.006). 

Sonuç: K›z fetuslarda saptanan genifl plasenta volumü, k›z fe-
tusun olumsuz maternal çevre koflullar› ile daha iyi bafla ç›k-
mas›n› sa¤l›yor olabilir.

Anahtar sözcükler: Plasental volüm, üç boyutlu ultrasonog-
rafi, cinsiyet ba¤›ml› de¤ifliklik.
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Komplike vajinal do¤um ve sezaryen sonras›
maternal sonuçlar›n karfl›laflt›r›lmas›
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Mehmet Sait ‹çen1, Fatih Mehmet F›nd›k1, Sibel Sak3, 
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yarbak›r

Amaç: Bu çal›flman›n amac› normal vajinal do¤um ve sezar-
yen sonras› ilk 24 saat içinde geliflen maternal komplikasyon-
lar›n genel özelliklerini, laboratuvar verilerini karfl›laflt›rmak-
t›r. Bu flekilde, biz bu hastalarda do¤um sonras› maternal
komplikasyonlar›n sonuçlar›n› tespit etmeyi amaçlad›k.

Yöntem: Vajinal do¤um ve sezaryen sonras› ilk 24 saat için-
de bizim üçüncü basamak sa¤l›k merkezine çeflitli komplikas-
yonlar›n varl›¤› nedeniyle çevre hastanelerden sevkedilen
hastalar›n verileri 2009 dan 2013’e geriye dönük olarak taran-
d›, klinik ve demografik özellikler, fizik muayene, laboratuvar

Perinatoloji Dergisi

11th Congress of the Mediterranean Association for Ultrasound in Obstetrics and Gynecology

S36

Poster Bildiri Özetleri

(PB-01 — PB-113)



parametreleri (tam kan say›m›, karaci¤er ve böbrek fonksiyon
testleri, elektrolit düzeyleri ve p›ht›laflma parametreleri), se-
zaryen endikasyonlar›, mortalite ve morbidite oranlar›, kan
transfüzyonu ihtiyac›, annedeki sistemik hastal›klar, hastane-
mizde ve sevk edildi¤i hastanede yap›lan cerrahi ve t›bbi te-
daviler kaydedildi.

Bulgular: 330 hasta bu çal›flmaya dahil edildi. Bu hastalar›n
45’i postpartum (vajinal do¤um) grubu oluflturmakta, 285’i
postoperatif ( sezeryan) oluflturmaktad›r. Gravida, parite, yafl,
vital bulgular, karaci¤er ve böbrek fonksiyon testleri, hemog-
lobin düzeyleri, beyaz kan hücresi say›m› ve canl› do¤um so-
nuçlar› aç›s›ndan iki grup aras›nda istatistiksel olarak anlaml›
fark yoktu. Buna ek olarak, maternal morbidite ve mortalite
oranlar›nda iki grup aras›nda anlaml› bir fark bulunmam›flt›r.
‹ki grubun hemoglobin ve INR de¤erlerinde hastanemizde an-
laml› farkl›l›k olmamas›na ra¤men do¤um sonras› taze kan
transfüzyonu postoperatif grupta anlaml› olarak daha yüksekti
(p:0.003). Postoperatif grupta, histerektomi 18 hastada (%6.3)
uyguland› ve hipogastrik arter ligasyonu 16 hastada (%5.6) uy-
guland›. Postpartum grubunda, “histerektomi + hipogastrik ar-
ter ligasyonu” 1 (%2.2) hastada ve “hipogastrik arter ligasyo-
nu” 4 hastada (%8.8) uyguland› (p:0.001). Relaparotomi posto-
peratif grupta anlaml› olarak daha yüksekti (p:0.007).

Sonuç: Sezaryen ve vajinal do¤umun erken dönem kompli-
kasyonlar› karfl›laflt›r›ld›¤›nda, gruplar›n birbirlerine herhan-
gi bir avantaj› olmadan, benzer maternal morbidite ve morta-
lite oranlar› oldu¤u saptanm›flt›r. Bu düflünceyle, do¤um flek-
li sezaryen endikasyonlar›na ve hastalar›n genel sa¤l›k duru-
muna göre seçilmelidir. Ancak, ayn› zamanda bu çal›flmada
histerektomi ve relaparotomi gereklili¤i postoperatif hasta-
larda istenmeyen bir durum olarak ortaya ç›kt›¤›n› belirtmek
gerekir. Bu nedenle, maternal ve neonatal morbidite ve mor-
talite oranlar› üzerine do¤um fleklinin k›sa vadeli ve uzun va-
deli etkilerini belirlemek için büyük çal›flmalar gereklidir.

Anahtar sözcükler: Sezaryen, vajinal do¤um, maternal
komplikasyonlar.
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Gebelikte silahla yaralanma durumunda ultrason
Kazim Emre Karasahin, Ibrahim Alanbay, Ugur Keskin,
Mustafa Ulubay, Ulas Fidan, Murat Dede, 
Mufit Cemal Yenen
Gülhane Askeri T›p Akademisi, Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um Anabilim
Dal›, Ankara

Amaç: Çal›flmam›zda, hamilelikte ateflli silahlarla yaralanma
durumunda tan›lay›c› ultrason ve di¤er radyolojik yöntemle-
ri kullanma konusunu de¤erlendirdik. Askeri çat›flmalar ve
terörizm, içinde bulundu¤umuz dönemde yükselifltedir. 

Sivillerin ve ayr›ca hamilelerin de dâhil olabildi¤i toplu yara-
lanma durumlar›yla bugünlerde daha s›k karfl›lafl›lmaktad›r,
bu nedenle askeri silahlarla yaralanmalar, ateflli silahlarla ka-
d›na karfl› fliddetteki art›flla birlikte günlük hayatta artma e¤i-
limindedir.

Yöntem: Konu üzerine literatür, Clinical Keys® ve PubMed®

kullan›larak araflt›r›lm›flt›r. Hamilelik esnas›nda ateflli silahlarla
yaralanman›n de¤erlendirilmesi kritik öneme sahiptir. Yara-
lanman›n kapsam› ve fetusun görmüfl olabilece¤i zarar iyi de-
¤erlendirilmeli ve belgelenmelidir. Mermi, balistik inceleme
için tan›mlanmal›, yeri tespit edilmeli ve ç›kar›lmal›d›r. 

Bulgular: Konu üzerine literatürde s›n›rl› veri bulunmakta-
d›r. Ancak baz› k›lavuzlar oluflturulmaktad›r. Travmal› gebe
hastada ultrason, herhangi bir acil serviste kolayl›kla buluna-
bilir ve bu sayede önemli bilgiler edinilebilir.

Sonuç: Her ne kadar ultrason obstetrisyenler için birincil ta-
n› arac› olsa da, bilgisayarl› tomografi veya düz röntgen dâhil
ek radyolojik incelemeler tan›ya yard›mc› olabilir ve gerekti-
¤inde, özellikle abdomen bölgesine yüksek h›zla giren mermi
yaralanmalar› dâhil yaflam› tehdit eden durumlarda, tereddüt-
süz yap›lmas› istenmelidir. K›lavuzda belirtildi¤i üzere: “Yük-
sek doz iyonize radyasyon maruziyetinin muhtemel etkileri,
t›bbi olarak endike maternal tan›lay›c› röntgen prosedürleri-
nin yap›lmas›n› al›koymamal›d›r. Gebelik esnas›nda, iyonize
radyasyonla iliflkili olmayan di¤er görüntüleme prosedürleri,
mümkün olan durumlarda röntgen yerine düflünülmelidir.”
Fetüsün yaflayabilirli¤i de ayr›ca fetal biyometrisi kullan›larak
de¤erlendirilmeli ve belgelenmelidir ve hem fetüsün hem de
plasentan›n muhtemel vasküler yaralanmalar›, renkli Doppler
kullan›larak de¤erlendirilmelidir. Elbette anne ve fetüs stabil-
ken, uterine penetre olmufl yaralanmadan flüphelenildi¤inde
herhangi bir yaralanmaya karfl› fetüsün yüzey taramas›n› ger-
çeklefltirmek üzere 3D/4D ultrasondan da faydalan›labilir.
Ultrasonun plasental abrupsiyonu tespit etmek için güvenilir
olmad›¤› fakat plasenta previay› ekarte etmede ve kritik kana-
may› ortaya koymada yard›mc› olabilece¤i unutulmamal›d›r.

Anahtar sözcükler: Gebelik, ateflli silah, yaralanma.
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Fetüsün ellerinde anomaliler: 
Ultrason tan›s›n›n önemi
Stevan Milosevic, Mirjana Bogavac, Mileva Orelj Popic,
Ljiljana Mladenovic Segedi, Sladjana Koledin
Novi Sad Üniversitesi T›p Fakültesi, Vojvodina Klinik Merkezi, Kad›n
Hastal›klar› ve Do¤um Anabilim Dal›, Novi Sad, S›rbistan

Girifl: Skeletal sistem anomalilerinin insidans› 30-35/100.000
do¤umdur. Sonografi sayesinde çok say›da skeletal anomali-
sinin antenatal tan›s› mümkündür. Dikkatli muayene sayesin-
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